
 خالصھ اجرایی
 

ھای ھا و در عین حال تطبیق دادن آنھا با تأثیرات تغییرات اقلیمی نیازمند شکلنجات شھرھا از دست نابرابری و فرسودگی زیرساخت 
ھای اجتماعی، زیست محیطی و تکنولوژیکی باشند. وجود این تخصص جدیدی از تخصص است کھ قادر بھ ھمکاری در حوزه

ھای زھکشی، ھای موجود (مانند شبکھھای سبز" بھ منظور متحول ساختن زیرساختی "زیرساختویژه در ھنگام اجراای بھرشتھمیان
مسکن، جاده و منظر) جھت برآورده کردن اھداف اجتماعی در حال تغییر بسیار حیاتی است. پروژه ما بھ منظور گردآوری تخصص 

را گردھم آورد تا  -ھای مختلف متخصص متعلق بھ حوزه کار ومحقق تازه 54 -ھای سبز مورد نیاز، نسل بعدی رھبران زیرساخت
آوری توان تابطور جمعی بیاموزند کھ چگونھ میای خود ما را بھ شکلی انتقادی بررسی کنند و ھمچنین بھشرایط آموزش و توسعھ حرفھ
 ھای سبز چندمنظوره ایجاد کرد. ما پرسیدیم:شھری را با اجرای زیرساخت

 
 بھره بگیریم؟ -و اغلب اوقات رقابتی  -ھای سبز برای برآورده کردن نیازھای متعدد ز زیرساختتوانیم اچگونھ می  ●
 کند؟شود؟ دیدگاه و تخصص چھ کسانی این اھداف را تعیین میاین تحول براساس چھ اھدافی برای آینده ھدایت می  ●
اند، بھ چالش بکشیم و متحول پرخطر امروزی شدهھای گذشتھ را کھ منجر بھ مناظر شھری نابرابر و توانیم سیستمچگونھ می ●

 سازیم؟
 

ھای یادگیری بھ منظور یافتن از سمپوزیوم گروھیشده در ھای ھدایتھا و فعالیتای از طریق بحثرشتھای میانعنوان مجموعھما بھ 
تکنولوژیکی -اکولوژیکی-ی اجتماعیھابا استفاده از چارچوب سیستم نگریکلھای سبز ھای زیرساختمسیرھایی بھ سمت پارادایم

)SETSھای سبز را شناسایی کردیم و اصولی را برای مقابلھ با ھای دائمی در زمینھ زیرساخت) با یکدیگر ھمکاری کردیم. ما چالش
 آنھا توسعھ دادیم:

 
  ھای سبزاندازی، طراحی، اجرا و نگھداری زیرساختھا، مقیاس و قدرت در راهدر نظر گرفتن میراث .1
  ھای سبزشناسایی حاکمیت نھادی، اھداف و ساختارھای قدرت در زمینھ اجرا و نظارت بر زیرساخت .2
 ھای سبزاندازی، طراحی، اجرا و نگھداری زیرساختتمرکز بر جوامع و گنجاندن دانش مبتنی بر مکان در راه .3
  راساس منابعھای سبز بھای اجتماعی، زیست محیطی و تکنولوژیکی زیرساختبندی جنبھاولویت .4
 ھا و تعیین اھداف برای آیندهگیری از مدیریت انطباقی بھ منظور رسیدگی بھ نیازھای جامعھ، میراثبھره .5
ھای اجتماعی، زیست ھای سبز، در نظر گرفتن زمینھآورانھ و حفظ زیرساختخلق مسیرھایی جامع بھ سوی مالکیت تاب .6

 محیطی و تکنولوژیکی در حال تغییر
 

ھای سازد کھ در درون و میان ابعاد سیستمزیربنایی را آشکار می فرآیندوان مبنایی برای تمام اصول عمل کرده و سھ بھ عن 1اصل 
ھای کنند کھ زیرساختھای سبز وجود دارد. این فرآیندھا تعیین میتکنولوژیکی برای بھ ظھور رساندن زیرساخت-اکولوژیکی-اجتماعی

دھد کھ در یابند. درک این فرآیندھا بھ ما این امکان را مینگھداری شده و چگونھ تکامل میسبز چگونھ ادراک، طراحی، اجرا و 
 تری ارزیابی کنیم.طور جامعتکنولوژیکی پیامدھا را بھ-اکولوژیکی-ھای اجتماعیچارچوب سیستم

 
اند) است، بلکھ ف تجربھ کردهھای متعددی کھ جوامع مختلیک مکان و جوامع آن نھ تنھا صاحب تاریخ (یا تاریخ ھا:میراث  ●

ھای سبز تأثیر بگذارند (نظیر ریزی و اجرای زیرساختتوانند بر روند برنامھھایی نیز برخوردار است کھ میاز میراث
ھایی برخوردار باشند ھا ممکن است از تاریخریزی شھری و جداسازی). این میراثمیراث استعماری و نژادپرستانھ برنامھ

گذارند. یک مکان آینده نیز دارد؛ جوامع درخصوص اینکھ ابل توجھی بر حس مکان و رفاه مردم تأثیر میکھ بھ شکل ق
ھای سبز در مواجھھ و تواند و باید چگونھ باشد، اھدافی دارند کھ بھ راھنمای مھمی برای تعیین نقش زیرساختآینده می

 گردد. ھا تبدیل میعدالتیجبران بی
 

شود را در نظر بگیرد. ھای منظر شھری کھ در آن گنجانده میھای سبز باید مقیاساجرای زیرساخت ارتباطات:ھا و مقیاس ●
تر سرتاسر ای از فضاھای سبز بوده کھ در درون محدوده وسیععنوان مثال، مداخالت انفرادی در یک محلھ بخشی از شبکھبھ

ھا زمین قرار گرفتھ است. بنابراین، مداخالت کاربریگیرد کھ خود در درون شبکھ بزرگتری از شھر صورت می



ھا است و باید در فرآیند مراتب متعددی است کھ ویژگی آن ارتباطات متقابل مقیاسھای سبز محلی جزئی از سلسلھزیرساخت
 ریزی جامع در نظر گرفتھ شود.برنامھ

 
ھای کنند. پروژهھای مھمی را ایفا مینیز نقش ھا و نھادھاھای مختلف سازمانھای اجتماعی از جملھ مقیاسمقیاس 

گیرند کھ غالباً وظایفشان با یکدیگر ھمپوشانی دارد، از جملھ نھادھای ھای سبز در دل ساختارھای نھادی قرار میزیرساخت
ع در سطوح ھای ذینفھای ملی و ھمچنین انواع گروهریزی شھرداری، مقامات ناحیھ و حتی سازماناجتماعی، ادارات برنامھ

گذارد، ھای سبز تأثیر میریزی، اجرا و مدیریت زیرساختمختلف. منظر نھادی برساختھ شده اجتماع کھ بر فرآیند برنامھ
تکنولوژیکی -اکولوژیکی-ھای اجتماعیتواند پیچیده باشد و ممکن است بین مقیاس مدیریت و مقیاس(ھای) فرآیندھای سیستممی

 وجود داشتھ باشد. ھاییتحت مدیریت، ناسازگاری
 

کنند کھ توسط جوامع محلی کھ جزئی از آن است شکل ای عمل میھای سبز ھمچون ساختار اجتماعی زندهزیرساخت قدرت: ●
ھای سبز مورد نظر، ذینفعان متعددی وجود دارند کھ دھد. در ھر پروژه زیرساختگیرد و بھ نوبھ خود آن را شکل میمی

تک ساکنان گرفتھ ھای سبز قرار گیرند یا در آن مشارکت داشتھ باشند، از تکای زیرساختھممکن است تحت تأثیر پروژه
گیری ھای جھانی. ذینفعان بسیار ناھمگن ھستند و مشخصھ تصمیمھای ذینفع محلی گرفتھ تا سازمانتا ادارات دولتی، از گروه

ھای سبز باید بھ شکلی قارن. فرآیندھای زیرساختھای سبز عبارت است از وجود روابط قدرت و عدم تدر فرآیند زیرساخت
 ھای قدرت استقراریافتھ را شناسایی کرده و برای اصالح آنھا تالش کنند.فعاالنھ نابرابری

 
ھای سبز زیرساخت چراو  چھ زمانیھا را برای درک اینکھ ھر اصل بر این سھ فرآیند استوار است. آنھا در مجموع، نخستین گام

ای از مردم متعلق بھ دھند. ما معتقدیم کھ با ایجاد شبکھآورتر باشند، توضیح میھای شھری تابحل مناسبی برای سیستمهتوانند رامی
دھی بھ ای برای مداخلھ در شکلھای تازهتوانیم بھ درک و ظرفیتھای گوناگون، میھا و بخشھا، رشتھھا، پیشینھھا، فرھنگمکان

کنیم. ما امیدواریم ر آینده دست پیدا کنیم. ما افراد را بھ گفتگو و نقد اصولی کھ در اینجا مطرح شد تشویق میھای سبز دجایگاه زیرساخت
 ھای اجتماعی، زیست محیطی و تکنولوژیکی یکپارچھ ھای سبز را ھمچون سیستمبتوانیم از طریق ھمکاری مداوم، تحوالت زیرساخت

 بھ پیش ببریم.
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